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Temats: Lūgumraksts Nr. 1657/2912, ko iesniedza Lietuvas valstspiederīgais Stanislav 
Gulbinovic, par tiesu sistēmu Lietuvā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs apraksta savu personisko problēmu, kad pēc bada streika 
pieteikšanas viņu nosūtīja uz psihiatrisko slimnīcu. Viņš apgalvo, ka viņu spīdzināja un atzina 
par psihiski slimu, kas, pēc viņa domām, nav pamatoti. Lūgumrakstam ir pievienotas vairākas 
atšķirīgas atbildes, ko viņš saņēmis no Lietuvas pārvaldes iestādēm.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2013. gada 1. jūlijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 29. novembrī

Saskaņā ar Līgumu par Eiropas Savienību (LES) cilvēka cieņas un brīvības ievērošana ir 
viena no Eiropas Savienības pamatvērtībām, kas ir kopīga visām dalībvalstīm. Turklāt Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartas (Harta) 1. un 3. pantā vienlīdz aizstāvēta cilvēka cieņa un 
tiesības uz personas neaizskaramību un Hartas 4. pantā aizliegta spīdzināšana un cita 
necilvēcīga vai pazemojoša rīcību vai sodīšana. 

Saskaņā ar līgumiem, kuri ir Eiropas Savienības pamatā1, Eiropas Komisijai nav vispārēju 
pilnvaru iejaukties dalībvalstu pamattiesību jomā. Komisija tā var rīkoties tikai gadījumā, kad 
ir iesaistīti ES tiesību akti. Proti, Harta neattiecas uz ikvienu iespējamu pamattiesību 
pārkāpumu. Saskaņā ar tās 51. panta 1. punktu Harta tiek piemērota dalībvalstīm tikai tad, ja 
tās īsteno Savienības tiesību aktus.
                                               
1 Līgums par Eiropas Savienību un Līgums par Eiropas Savienības darbību.
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Sūdzības iesniedzējs apraksta, ka viņu apcietinājusi policija un ar neatliekamās palīdzības 
mašīnu nogādājusi slimnīcā, jo viņš protestējot pieteicis bada streiku un piketējis pie 
1. apgabala tiesas. Pēc tam viņu nosūtīja uz psihiatrisko slimnīcu un viņam diagnosticēja 
psihisku saslimšanu, viņu spīdzināja, un viņa dzīvība bija apdraudēta. 

Pamatojoties uz informāciju, kas sniegta lūgumrakstā, nav iespējams secināt, ka Lietuvas 
pārvaldes iestādes, īstenojot ES tiesību aktus, pieņēma lēmumus, ar kuriem tika pārkāpta 
Pamattiesību harta.

Šādos gadījumos dalībvalstīm, tostarp attiecīgajām tiesu iestādēm, ir jānodrošina efektīva 
pamattiesību ievērošana un aizsardzība saskaņā ar valsts tiesību aktiem un starptautiskajām 
cilvēktiesību saistībām. Turklāt ikviens, kurš uzskata, ka tiek ierobežotas viņa tiesības vai 
brīvības, ko garantē Eiropas Cilvēktiesību konvencija (ECTK), var iesniegt sūdzību Eiropas 
Cilvēktiesību tiesā (ECT).

No lūgumraksta iesniedzēja informācijas izriet, ka viņš ir vērsies valsts tiesās, kur viņa 
prasības ir noraidītas. Lūgumraksta iesniedzējs ir iesniedzis pieteikumu arī ECT. Šo 
pieteikumu noraidīja 2012. gada novembrī, uzskatot, ka tas neatbilst nosacījumiem, kas 
paredzēti Eiropas Cilvēktiesību konvencijas (ECTK) 34. un 35. pantā. Lūgumraksta 
iesniedzējs sūdzas par šiem spriedumiem.

Attiecībā uz lūgumraksta iesniedzēja prasību pārbaudīt un izskaidrot ECT lēmumu ir 
jāatgādina, ka ECT, kuras atrašanās vieta ir Strasbūrā, nav Eiropas Savienības iestāde. Tiesu 
izveidoja Eiropas Padome, lai nodrošinātu ECTK ievērošanu. Eiropas Komisijai kā Eiropas 
Savienības iestādei nav nekādu pilnvaru attiecībā uz Eiropas Cilvēktiesību tiesas procedūrām, 
un tādēļ tā nevar veikt nekādus pasākumus saistībā ar šo lūgumraksta daļu.

Secinājums

Tā kā attiecībā uz šo lūgumrakstu nepastāv saistība ar ES tiesību aktiem, Eiropas Komisija 
nevar turpināt šā jautājuma izskatīšanu vai iejaukties Lietuvas pārvaldes iestāžu darbā. 


